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#start

Terminada a fase da Construção,
onde viveram as dimensões das
construções, raid, oficinas e vivência em Colónia, é altura de concentrar toda a vossa dinâmica na fase
da Esperança.
Assim, os Pioneiros/Marinheiros
terão oportunidade de intervir ativamente na sua comunidade local,
suprimindo ou aligeirando algumas
das necessidades que nela observaram.
Motivados pelos ideais dos 3 visionários, os Pioneiros/Marinheiros terão aqui a oportunidade de,
juntos, fazerem a mudança na sua
comunidade. Orientados, à semelhança da fase da Construção, por
ideais de sustentabilidade e entreajuda os Pioneiros/Marinheiros,
deverão encetar todos os esforços
para que a vossa missão seja bemsucedida.
E nunca se esqueçam de que: “Sozinho fazes a diferença. Juntos somos a mudança!”
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Go Go Go

#notebook
Entramos agora na última fase da Go3,
a Esperança. Nesta fase és convidado,
conjuntamente com a tua Equipa, a
idealizar, preparar e a realizar um projeto comunitário. Após a realização do
projeto terás ainda de submeter um relatório e avaliar toda a tua participação
na Go3.
Esta fase iniciou-se com o encerramento da Construção, aquele momento de quarta-feira, dia 23 de Março,
em que em Equipa foram convidados a
comprometerem-se com a realização
de um projeto comunitário.
O tempo de preparação, a Chave, a
vida em campo, as construções em
Colónia, o Raid e, sobretudo as oficinas em que participaste na Go3,
permitiram-te adquirir novos conhecimentos e experiências que tinham
como objetivo sensibilizar-te e dar-te
novos conhecimentos que possas agora adoptar nesta fase de idealização,
preparação e realização do projeto comunitário.
Mas ainda que a tua Equipa não tenha
participado na fase da Construção,
ainda que a tua Equipa tenha submetido a chave e não tenha sido selecionada para participar na Construção,
poderá agora participar na fase da
Esperança. Portanto esta Goforward
é também para ti, Pioneiro(a), que não
tiveste oportunidade de participar na
Construção, mas que queres ser uma
mudança de Esperança.

Mantém em
mente o seguinte:

Passos
Seguintes:

- O projeto comunitário deverá
ser submetido pela tua Equipa até
ao dia 18 de Abril de 2016, através
do link que aqui disponibilizamos
(https://goo.gl/nKcXHA ).

Realização do projeto - Realização do
projeto na comunidade local por parte da Equipa/Equipagem.

A ficha de apresentação do projeto
deverá ser submetida com toda a informação exigida. Na ficha de apresentação encontrarás ainda algumas
notas que te ajudarão a preencher a
mesma.
• O projeto deve ter como base um
dos seguintes TEMAS: Ambiente,
Apoio Social, Apostolado, Cultura,
Saúde, Educação ou Património.
• Após a apresentação dos Projetos
à Equipa Coordenadora da Go3
e de uma primeira avaliação dos
mesmos, tu e a tua Equipa receberão a insígnia da Esperança.
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Avaliação e Celebração - Após a realização do projeto a Equipa deverá
apresentar um relatório, de acordo
com a sua criatividade e imaginação,
até ao dia 30 de Setembro de 2016.
Relatório de avaliação do projeto comunitário, bem como a avaliação e
celebração de toda a participação na
atividade GO3.

#change

O quê é ser mudança? Sentiste que tu e a tua
Equipa foram mudança na Construção? Queres
ser mudança positiva ou negativa? Achas que
tens responsabilidades para com o mundo? Então
está na hora de assumires....
https://vimeo.com/95646291
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Calendário

Fala connosco!

submissão do projeto comunitário;

www.go3.escutismo.pt

De Abril a Setembro

realização e avaliação do projeto comunitário;

www.facebook.com/cnego3

30 de Setembro de 2016

envio do relatório, o meio de envio será ainda

instagram.com/escutismo/

indicado pela Equipa Go3.

geral.go3@escutismo.pt

18 de Abril 2016
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